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Carcavelos         2015-05-07 

           

 

 

 

 

Stadgar för Svenska skolföreningen i Lissabon 
 

 

 

 

Namn 
§1 Föreningens namn och firma är ”Svenska skolföreningen i Lissabon”, nedan 

kallad Föreningen. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 

 

 

Säte 
§2 Föreningens säte och fullständiga adress: 

Externato Sueco, Svenska skolan i Lissabon 

 Rua de Quelimane, 174,  2775-620 Carcavelos 

 

 

Syfte 
§3 Föreningens syfte är att driva svensk skola, vilket innebär tillämpning av svensk 

fastställd läroplan. Att svenska är det språk som tillämpas i kontakt med barnen 

och att allmänt omfattade svenska traditioner beaktas samt att lärarna har svensk 

lärarlegitimation. 

 

Undervisningen vid skolan ska omfatta förskoleklass, årskurserna 1 t o m 6 samt 

heltidsstudier på distans. Vidare ska förskola samt fritidsverksamhet kunna 

ordnas. Skolan ska också kunna erbjuda kompletterande svenskundervisning för 

barn som tillhör andra skolor. Utbildning ska också kunna erbjudas barn, på 

tillfälligt besök i Portugal. 

 

En angelagen ambition för skolan är att säkerställa att eleverna vid överflyttning 

till skola i Sverige utan svårighet ska kunna placeras i sina rätta årskurser. Även 

att ge sådana språkliga färdigheter som medger övergång till annan än svensk 

skola.  

 

Undervisningen vid skolan samt Föreningens arbete ska följa vid var tid 

gällande svensk förordning om statsbidrag till utbildningen av utlandssvenska 

barn och ungdomar och de regler i anslutning till förordningen som fastställs av 

skolverket.  

 

Vidare kan skolans lokaler användas för verksamhet, såsom annan undervisning 

och sociala aktiviteter, som kan anses ligga i Föreningens intresse. Beslut härom 

fattas av skolans rektor. 
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Medlemskap 
§ 4  

Rätt att vara medlem i Föreningen har de vårdnadshavare vars barn erhåller 

undervisning i förskola, förskoleklass, årskurserna 1 t o m 6 eller heltidsstudier 

på distans. 

 

 

Inträde i Föreningen som medlem sker automatiskt genom antagande av elev. 

Anmälan av elev ska ske skriftligt till skolans rektor. 

 

 

Om medlem trots påminnelser inte erlagt elevavgift enligt paragraf §19 inom 

stipulerad tid äger styrelsen rätt att utesluta medlemmen ur Föreningen och 

eleven från undervisningen. 

 

Annan fysisk eller juridisk person som vill stödja skolan kan beviljas 

medlemskap efter beslut av styrelsen. Sådan medlem benämns ”stödmedlem”. 

Styrelsen beslutar i förekommande fall om medlemsavgift.  

 

Till hedersmedlem kan väljas person, som utför eller har utfört ett för skolan 

värdefullt arbete, eller på annat sätt stöttat skolans verksamhet. Därvid fordras 

ett beslut på en föreningsstämma. Hedersmedlem erlägger ej medlemsavgift. 

 

Sveriges ambassadör i Portugal är automatiskt hedersmedlem i Föreningen. 

 

 

Föreningsstämma (årsmöte) 

 
§ 5 Föreningens högsta beslutande instans är föreningsstämman. 

 

§ 6 Föreningsstämman består av Föreningens medlemmar samt styrelsens 

ledamöter. Om samtliga närvarande är svensktalande sker förhandlingen på 

svenska, annars på engelska. 

 

§ 7 Rösträtt har Föreningens medlemmar samt styrelsens ledamöter. De senare 

deltar inte i beslut om ansvarsfrihet.  

 

Föreningsstämman är beslutsmässig när minst halva antalet medlemmar är 

registrerade antingen genom närvaro eller fullmakt. En medlem kan högst 

representera två andra medlemmar via fullmakt. 

 

Omröstning sker öppet. Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda 

bestämmer, med enkel majoritet och vid lika röstetal med lottning. 

 

Stödmedlem har ej rösträtt. 

 

Hedersmedlem har ej rösträtt. 

 

Revisor och –suppleant har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. 
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Skolans lärare har närvaro- och yttranderätt. 

 

§ 8 Ordinarie föreningsstämma hålls under perioden april - maj månad. En extra 

föreningsstämma ska regelmässigt hålls i perioden oktober-november månad. 

 

 

§ 9 Extra föreningsstämma kan hållas då styrelsen så finner påkallat eller då minst 

en tredjedel av medlemmarna begär det. Även revisorn kan begära att extra 

föreningsstämma utlyses. 

 

 Vid extra föreningsstämma kan endast de frågor behandlas, vilka påkallat 

utlysande av densamma. 

 

Kallelse till ordinarie eller extra föreningsstämma med styrelsens förslag till 

föredragningslista ska utsändas till medlemmarna minst två veckor före mötet.  

 

 

§ 10 Motioner till ordinarie föreningsstämma ska skriftligen tillställas styrelsen senast 

en vecka före den dag då stämman ska hållas. Motionerna ska, tillsammans med 

styrelsens yttrande och förslag, tillställas medlemmarna senast tre dagar före 

stämman. 

 

 

§11 Följande ärenden ska förekomma vid ordinarie föreningsstämma; 

 

1. Val av mötesordförande, sekreterare samt två protokolljusterare, tillika 

rösträknare. 

 

2. Fastställande av röstlängd 

 

3. Fråga om mötet blivit behörigen kallat 

 

4. Fastställande av dagordning  

 

5. Föredragning av: 

 

i. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning 

 

ii. Revisionsberättelsen 

 

6. Beslut om: 

 

i. Fastställande av resultat- och balansräkning 

 

ii. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

 

7. Val av styrelseordförande.  

 

8. Beslut om antal styrelseledamöter 
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9. Val av styrelseledamöter 

 

10. Val av revisor och revisorssuppleant 

 

11. Val av valberedning jämte sammankallande i denna. 

 

12. Fastställande av elevavgifter för nästkommande verksamhetsår 

 

13. Fastställande av Föreningens budget 

 

14. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar 

 

 

§ 12 Föreningsstämman kan endast fatta beslut i ärenden som tagits upp i utsänd 

föredragningslista eller i ärenden som väckts och beretts enligt § 10. Andra 

ärenden som väckts vid föreningsstämman hänskjuts till styrelsen för beredning. 

 

 

Stadgeändring 
§ 13 Stadgarna kan ändras genom beslut på två på varandra följande ordinarie eller 

extra föreningsstämmor till vilka kallelse med underrättelse om 

ändringsförslaget i vederbörlig ordning tillställs medlemmarna. 

 

 För beslut om stadgeändring krävs minst två tredjedels majoritet av avlämnade 

röster.  

 

 

Styrelse 
§ 14 Styrelseledamot kan vara person som ej har barn på skolan. Majoriteten av 

styrelsens medlemmar ska vara vårdnadshavare till barn på skolan. 

 

Föreningens styrelse består av lägst fem och högst sju ledamöter. 

 

Mandatperioden för ledamot är två år.  

 

En av ledamöterna företräder, efter anmälan och godkännande, Skolverket. 

Efter ordinarie föreningsstämma konstitueras styrelsen, som själv inom sig 

fördelar till erforderliga befattningar. 

 

Skolans rektor adjungeras till styrelsen, men deltar ej i beslut. 

 

Styrelsen kan vid behov tillkalla sakkunnig för speciellt ärende. 

 

Hedersmedlem äger rätt att närvara vid styrelsemöten men deltar ej i beslut. 

 

Inga arvoden utgår till styrelsens ledamöter. 

 

§ 15 Styrelsen sammanträder minst tre gånger per termin på kallelse från 

ordföranden. Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter är kallade och 

minst tre närvarande. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande. 
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Projektgrupper 
§ 16 För att få fler medlemmar engagerade i Föreningen, utan krav på åtagande som 

styrelseledamot, kan styrelsen fatta beslut om projektgrupper för aktuella 

projekt. En projektgrupp driver projekt på uppdrag av styrelsen. 

Projektgrupperna består av två eller flera medlemmar som anmäler sitt intresse 

att delta under en kortare eller längre period.  

 

Verksamhetsår 

§ 17 Föreningens verksamhetsår omfattar tiden 1 januari – 31december 

 

Firma 
§ 18 Föreningens firma tecknas av styrelsen samt ordförande, rektor och ytterligare 

en av styrelsen utsedd ledamot, två i Föreningen. 

 

Elevavgift 
§ 19 Beslut om elevavgift avseende skola, förskola samt fritidsverksamhet fattas vid 

ordinarie föreningsstämma för den period beslutet avser. Avgift om övrig 

verksamhet beslutas av styrelsen på förslag av skolans rektor. 

 

Valberedningen 

 
§ 20 Två personer ska utses, på ordinarie föreningsstämma, till valberedning var av 

en är sammankallande. Mandatperioden för dessa är ett år. 

 

Revisor och revisorssuppleant 

§ 21 Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper ska granskas av en revisor 

med en revisorssuppleant. Mandatperioden för dessa är ett år.  

 

Upplösning av Föreningen 
§ 22 Beslut om Föreningens upplösning kan fattas vid två på varandra följande 

föreningsstämmor, varav minst en ska vara en ordinarie föreningsstämma. För 

beslut krävs minst två tredjedels majoritet av avlämnade röster. 

 

När beslut om Föreningens upplösning vederbörligen fattats ska Föreningens 

tillgångar, efter reglering av eventuella skulder, disponeras enligt beslut av 

föreningsstämman. Beslutet ska vara i enlighet med Föreningens syfte, d v s 

utbildning och utveckling av barn upp till 12 års ålder. 

Underrättelse om föreningsstämmans beslut med fullständiga upplysningar om 

hur Föreningens tillgångar disponerats ska tillställas alla medlemmar av 

Föreningen samt Skolverket.  

 

Sedan Föreningens tillgångar disponerats enligt ovan, ska Föreningen upplösas. 

 

Dessa stadgar godkända på extra föreningsstämma oktober 2014. 
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Marie-Louise Bergman, Ordförande 

 

 

 

Dessa stadgar fastställda på ordinarie Föreningsstämma 7 maj 2015. 

 

 

 

 

 

 

Marie-Louise Bergman, Ordförande 


